
NETVÆRK FOR KVINDER I FILOSOFI PRÆSENTERER: 
GENERALFORSAMLING OG SEMESTERSTARTS-FORELÆSNING 

 

Perspektiver på Tillid 
TORSDAG, 21. SEPTEMBER 2017 

Ved NKiFs semesterstartsforelæsning vil Nana Cecilie Halmsted Kongsholm og Arman Teymouri 
Niknam hver især præsentere en filosofisk vinkel på begrebet tillid. Efter hvert oplæg vil der være tid til 
spørgsmål og diskussion. Arrangementet foregår på dansk. 

Nana Cecil ie Halmsted Kongsholm, postdoc, Afdeling for Filosofi, Københavns 
Universitet. Uddannet cand.mag. i filosofi samt Ph.d. fra Københavns Universitet. Fokuserer i 
sin forskning på bioetik, medicinsk etik og folkesundhedsetik, og har senest i sit Ph.d.-projekt 
særligt beskæftiget sig med etiske problematikker vedrørende samtykke, tillid og udnyttelse i 
forbindelse med internationale guidelines for indsamling til biobanker. 

Arman Teymouri Niknam, Ph.d.-studerende, Afdeling for Engelsk, Aarhus Universitet. 
Uddannet som cand.mag. i filosofi og engelsk fra Roskilde Universitet med tilhørende 
udvekslingsstudier ved Goldsmiths, University of London. Beskæftiger sig i sin forskning med 
Mary Wollstonecraft og andre kvindelige, britiske forfattere fra slutningen af 1700-tallet, tillid 
og brud på selvsamme, særligt i lyset af tænkere som K. E. Løgstrup og Anthony Giddens. 

Arrangementet starter med afholdelse af NKiFs generalforsamling, hvor det årlige valg til bestyrelse 
også afholdes. Denne del af arrangementet er forbeholdt netværkets medlemmer. 

Efter semesterstartsforelæsningen vil der være mulighed for at tale med hinanden, oplægsholderne og 
netværkets bestyrelse over nogle drinks og snacks, inden vi går i flok mod Halifax, hvor vi afslutter 
fejringen af et forhåbentligt fantastisk kommende semester. 

Alle er velkomne, både til hele eller dele af arrangementet. Middag på Halifax er for egen regning. 

Hvor: Lokale 5B.1.08, KUA 3, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S 

Hvornår: 1401-1430 GENERALFORSAMLING 

1445-1455 KORT INTRO V. NKIF 

1455-1535 OPLÆG V. ARMAN TEYMOURI NIKNAM: 'Extreme credulity' and open eyes: 
Mistillidens goder og tillidens væsen hos protofeministen Mary Wollstonecraft 

1535-1615 OPLÆG V. NANA CECILIE HALMSTED KONGSHOLM: Interpersonel vs. 
institutionel tillid til hospitalsvæsnet – fejlslutning eller nyt paradigme? 

1615-1700 NETVÆRKSHYGGE M. SNACKS 

1700 VI GÅR MOD HALIFAX, AMAGERBRO TORV 


